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 یفناور و پژوهش ۀحوز

 
 مجید نبوی

 1رازیدانشگاه ش ،یتیو علوم ترب یشناسروان ۀدانشکد ،یشناسعلم اطالعات و دانش یدکترا

 میبدیمرتضی نبی

 یپژوهشگاه علوم و فناور اطالعات، یفناور ۀاطالعات، پژوهشکد یفناور تیریمد یدکتر یدانشجو
 (، رانداکی)ا رانیاطالعات ا 

 

 

پوشش  ،یپژوهش و فناور ۀحوز دانش تیریمد در یکارآمد به دنیرس یبرا مهم یازهاینشیپ از یکی: دهیچک

و  هاتیموجود فیکار از راه تعر نیدانش است. ا تیریمد ۀشدیطراح یهااطالعات و دانش مناسب در سامانه

 یمناسب برا یافراداده عناصر و هاتیموجود یمعرف ،پژوهش نیا هدف رونیازا. شودیمناسب انجام م یهافراداده

 دانش تیریمد یهاسامانه یافراداده عناصر و هاتیموجود ،راستا نیا در دانش است. تیریمد یهاسامانه یطراح

 یاداده مدل کی نیهمچن و («تیگ سرچیر)» یدانشگاه و یعلم ۀحوز در یاجتماع ۀشبک ،(نیشیپ یها)نوشته مرسوم

و  شدند یبررسو  استخراج یجمع موردی ۀو روش مطالع یفیک کردیبا رو («فیسر)» یفناور و پژوهش ۀحوز در

 دهندیم نشان هاافتهی. دودانش کارآمد ارائه ش تیریمد ۀسامان یطراح یبرا ییشنهادهایپ هاآن قیشد با تطب دهیکوش

 یهاو شبکه ممرسو دانش تیریمد یهاسامانه از یبیترک یفناور و پژوهش ۀحوز در کارآمد دانش تیریمد ۀسامان که

 پوشش را فناوران و پژوهشگران ارتباطات نیهمچن و نهان و آشکار دانش ندبتوا تا هستند تخصصی-ایحرفه یاجتماع

و  شدهچاپ(، انتشارات )رانیافراد )پژوهشگران و مد یهاتیرا در قالب موجود یدانش یهاییحداقل دارا دیو با دهد

شغل به همراه  یمانند پرسش و پاسخ و معرف یخدمات و مربوطه یهاسازمان ،یپژوهش یهادر حال انجام(، طرح

 .ردیدر برگمربوطه  یهافراداده

 تخصصی-ایحرفه یاجتماع ۀشبک ،«فیسر» یاداده مدل ،یادانش، عناصر فراداده تیریمد ۀسامان :هادواژهیکل
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 مقدمه
 تاها دگرگونیست. این ابه خود دیده های گذشته در دههزیادی را  هایدگرگونیاصطالح مدیریت دانش 

اند به این اصطالح نزدیک شده نیزمعی جهایی مانند هوش کاری و بوده است که گاهی واژه یااندازه

(Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010) پیدایش  آغازکه از  این است است روشن آنچهاما ؛

های مدیریت دانش هدف سامانه اند.توجه بوده در کانونهای مدیریت دانش همواره مدیریت دانش، سامانه

پیشرفت کرده  گذشته هایها در سالسامانه گونهنیاو کاربست دانش است.  پشتیبانی از ساخت، اشتراک

 دانش سازمانی ۀو اشاع دهی، سازمانگردآوری ایجاد، مانندای های حرفهانجام فعالیت برایو 

دهی و ، مدیریت دانش بر روی سازمانمجموعدر  .(Alavi and Leidner, 1999) اندافتهیگسترش

 . مرکز دارداست، ت ازیموردنکه  یهرزمانو  هرکجادر پذیر نمودن دانش مهم دسترس

 هایروشبهها، مالکیت معنوی، دانش فرایندها، رویه بیشتر بر روی درگذشتهمدیریت دانش تأکید 

 یعنی های مشخص ـپرسش به متخصصانتوسط  شدهارائه هایکارراهو  هاها، تجربهبینیپیش ،1مستند شده

، دانش آشکاربر  افزوندانش  توجه به این موضوع است که ،اما نکتۀ مهم؛ استبوده ـ  آشکار دانش درمجموع

-Becerra) ردیگیدر برما خوش کرده باشد، نیز های کارشناسان جاندیشهکه ممکن است تنها در  را یدانش

Fernandez and Sabherwal, 2010) . بر روی  درگذشتهمدیریت دانش  هایسامانه تأکیددیگر  سخنبه

دانش، بر روی دانش نهان یا  گونهنیابر  افزونولی امروزه  ،بوده شدهثبتیا دانش  ،عیانآشکار یا دانش 

اهمیت بررسی  . همین موضوع،دارد توجهنیز  هاآنو دانش جمعی  کارشناسان هایندیشهدانش موجود در ا

که نقش دانش آشکار و  یاگونهبه برای مدیریت دانش را های موردنیازها و فرادادهعد محتوایی این سامانهبُ

 سازد.پررنگ می نهان مشخص باشد

های مدیریت دانش در سامانه نیزاه فرد رنگ دانش نهان، به جایگاز سوی دیگر، افزون بر نقش کم

هایی رسمی هستند که امانهس مرسوم های مدیریت دانش. گفتنی است سامانهاست شدهاشارهکمتر  مرسوم

رچوب اشتراکی، دانش، چا واردکردن، یازس یخارج ،یساز یاجتماعهایی را مانند شناسایی نیاز، قابلیت

)سپهری  دربردارندو مدیریت رکوردها  رادانشتعاملی، ف ۀبندی، جستجو و بازیابی، حافظمخزن فیزیکی، گروه

بندی بر گروه ازجملهیندها فرا همگیها این است که (. منظور از ماهیت رسمی این سامانه1389 ،و ریاحی

 گیرد. صورت می شدهرفتهیپذبندی های ردهمبنای قواعد و نظام

الزم  کارآمدیهای مدیریت دانش مرسوم صرف سامانه کارگیریبهکه بر این باورند امروزه، پژوهشگران 

 دیتأکهای اجتماعی در راستای مدیریت دانش ندارد و آنان به لزوم توجه به استفاده از ظرفیت شبکه را

. این نکته به این معناست که شبکۀ اجتماعی به (Ahn and Jeong, 2014; Brown et al., 2013) دارند

قرار  موردتوجهو بسیار گسترده  یفرا سازماندر سطحی  طورمعمولبهخاطر ماهیت غیررسمی خود که 

سپهری و  های دارد که به گفتۀ، بلکه توانمندینیست رسمییک سامانۀ مدیریت دانش جایگزین گیرد، می

افزایش شانس  و درک فرایند خلق دانشو مواردی مانند در زمینۀ مدیریت دانش ند توامی( 1389ریاحی )

های های اجتماعی با سامانهکند. در برخی موارد نیز ترکیب شبکه کمک گوناگونهای گیری همکاریشکل
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 Zammit and) است شنهادشدهیپها مدیریت دانش برای بهبود فرایند مدیریت دانش در سازمان

woodman, 2013) افزون بر کارآمد استوار است که سامانۀ مدیریت دانش  پایه. پژوهش حاضر نیز بر این

 ایفراداده عناصر و هاتیموجودهای مدیریت دانش مرسوم، ای سامانهادادهفرو عناصر  هاتیموجود

 دهند.های اجتماعی را نیز پوشش میشبکه

های مدیریت به معرفی سامانهگوناگونی کنون منابع تا که نیز نشان داد پیشینۀ مرتبطجو در وجست

 Tiwana) اندها پرداختهموفقیت این سامانهثر بر و عوامل مؤ هاهای آناهداف و ویژگی سازی،، پیادهدانش

1999; Lee and Hong, 2002; Huang et al., 2005; Abdullah et al., 2005) ( یرهنورد و محمدو، 

مدیریت دانش در حوزۀ پژوهش و فناوری نیز . (1391 ،زادهو ملک یکاظم ؛1388 ،یاءاخوان و اول ؛1388

فرایندهای مدیریت  )2013( 1«یقلعه کند»و « طالبی»پژوهشگران بوده است. برای نمونه  ۀموردتوج گاهی

 و کاربست دانش دانش، ایجاد دانش، انتقال دانش، ثبت یفراهم آوردانش را در بافت پژوهش در قالب 

های مدیریت در سامانه موردنیازهای فرادادهها و موجودیت ۀها در زمینولی پژوهش اند.دانش معرفی نموده

کمبود ادبیات پژوهشی  اصلیدالیل  ازجمله .بسیار اندک بوده است در حوزۀ پژوهش و فناوری همآن دانش

با توجه  دیگر سخنبیشتر پژوهشگران به مباحث مدیریت اطالعات دانست. به توجه توان در این حوزه را می

های مربوط به داده و خود را معطوف به فراداده بیشتر پژوهشگران توجه )2009( 2«آپستلو»به پژوهش 

یافتن  ۀجو در زمینوجست همچنین .ها بیشتر با محمل دانش سروکار دارنداند و این فرادادهاطالعات کرده

ها و پیشنهاد موجودیت باهدف حاضربنابراین پژوهش ؛ برنداشتای در نتیجه نیز فارسی به زبان منبعی

این  هایپژوهشدانش، سعی در پر کردن این شکاف در  مدیریت هایسامانه در مناسب ایفراداده عناصر

 دارد. بخش

و  گرفتهقرار یموردبررسدانش  یریتمد یهاها در سامانهفراداده ینۀموجود در زم یشینۀپ، در ادامه

اجتماعی  شبکۀ سپس، .شوندیم یدانش معرف یریتمد نۀسامادر  موردتوجه یهاافزون بر آن، فراداده

یک جز مکمل برای و  یعلم فتبادر  تخصصی-ایحرفهاجتماعی  ۀشبکیک  عنوانبه« گیتریسرچ»

ها و عناصر و موجودیت قرارگرفته یموردبررسژوهش و فناوری پهای مدیریت دانش مرسوم در حوزۀ سامانه

در  هافرادادهاز مرور  برآمدهیج نتا پایان نیز با مقایسۀ. در شوندمیدر آن معرفی  کاررفتهبهای فراداده

 یاداده مدلآن با  قیتطب و یانشگاهدو  علمی ۀحوزدر  اجتماعی ۀشبکهای مدیریت دانش مرسوم و سامانه

 پیشنهادفناوری  پژوهش و ۀحوزدر  مدیریت دانش برای ای مناسبمدل دادهبستری برای ایجاد  ،«فیسر»

 .شودمی

 پیشینۀ پژوهش
سه مرحلۀ اصلی پشتیبانی نماید. این مراحل  بایک سامانۀ مدیریت دانش باید از فرایند مدیریت دانش 

و برای  (Lavoué, 2009) تازهدانش  پدیدآوریو  دانش، اشتراک و انتقال دانش یفراهم آوراند از: عبارت

ابزاری برای  عنوانبهها کند که فرادادهاشاره می (2009)« آپستلو»دارد. نیاز های مناسب این کار به فراداده
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ای گونه استاندارد فرادادهروند. هیچهای اطالعاتی به کار میو دانش در سامانه ها، اطالعاتدهی دادهسازمان

توانند برای توصیف ها میدهند که فرادادهبرای توصیف دانش وجود ندارد و مرور منابع اطالعاتی نشان می

و از این راه نقش بسیار مهمی را در مدیریت دانش  کاررفتهبهها و اطالعات شده و نیز داده یگذاردانش کد

در  مورداستفادههای وجو و بازیابی تا اندازۀ زیادی به فرادادهایفا کنند. از سوی دیگر بهبود فرایند جست

الزم را در  های فرادادۀد گونهاز کتاب خودر بخشی  (1999)« تیوانا»سامانۀ مدیریت دانش بستگی دارد. 

اند هستند عبارت 1«منبع دانش»ها که همگی مرتبط با است. این فراداده برشمردههای مدیریت دانش سامانه

(، یاچندرسانهو  )مانند کاغذی، الکترونیکی ههای سازمانی مرتبط، حوزۀ موضوعی، گونۀ ارائاز: فعالیت

در  (2009) «آپستلو»، پیوندو مکان برپایی. در این  یا ایجاد رخداد، زمان محصوالت و خدمات مرتبط

در سامانۀ مدیریت دانش یک سازمان  کاررفتهبهای طرح فراداده 2«ماهین»نامۀ دکترای خود به نقل از پایان

روز هب، 3کنندهای عنوان، نویسنده، ارسالعناصر فراداده ۀدربردارندای حقوقی را ارائه نمود. این طرح فراداده

های کاربرد، خالصه، تاریخ انتشار، تاریخ بررسی پیشین، ، حوزه4بندیها، اصطالحات طبقه، کلیدواژهکننده

، 5هاهای دیگر، منابع خارجی، قوانین و پروندهتاریخ بررسی بعدی، گونۀ سند، گونۀ دسترسی، پیوند به نمونه

همچنین وی به بررسی همین موضوع در  است. 8و وضعیت تأیید 7، حقوق مربوطه6حوزۀ قضایی مربوطه

از طریق مطالعۀ  شدهییشناساای ها( پرداخته که در آن عناصر فرادادهها و شرکتبافتی متفاوت )کارخانه

شده است. به دلیل  برشمرده 9«دوبلین کور»ای در قالب مجموعۀ عناصر فراداده و موردی از دید معنایی

 اند.آورده شده 1ای در جدول اهمیت برای تحلیل، این عناصر فراداده
 

 (Apostolu, 2009) دانش تیریمد یبرا یافراداده چارچوب. 1 جدول

 10قالب یافراداده عنصر یافراداده عنصر نوع

 محتوا

 آزاد عنوان

 شدهکنترل موضوع

 آزاد فیتوص

 شدهکنترل زبان

 اسناد ریبه سا 11وندیفرا پ یبرقرار ارتباط

                                                      
1 Knowledge source 

2 Mahin 

3 Submitter 

4 Taxonomy terms 

5 Legislation and cases 

6 Jurisdiction 

7 Rights 

8 Approved 

9 Dublin core metadata element set (Dcmi) 
 .است شده کنترل ای آزاد ۀویش به که دارد فراداده ارزش ای مقدار به اشاره 10

11 Hyperlink 
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 شدهکنترل فهرست پوشش

 یپژوهش یهاطرح شدهکنترل فهرست یپژوهش طرح

 یمعنو حقوق

 یکاربر نام تماس و دآورندهیپد اطالعات

 شدهکنترل یتجار واحد

 شدهکنترل حقوق

 1بازنمون

 شودیم وارد سامانه توسط خودکار ۀویش به خیتار

 شدهکنترل گونه

 شدهکنترل مخاطب

 شودیسامانه وارد م توسطِخودکار  ۀویش به قالب

 شدهکنترل تیوضع

 شودیم وارد سامانه توسط خودکار ۀویش به نگارش

 تعداد ای ،3کاربران حاتیتوض ،2ربط یبندرتبه رتبه

 دانلود

 ریسا

 شدهکنترل یعمل ۀحوز

 انیمشتر شدهکنترل فهرست یمشتر

 شدهکنترل فهرست نعتص

 از محصوالت و خدمات شدهکنترل فهرست خدمات ای محصول

 آنچهتوان دریافت که در این منابع گفته، میای در موارد پیشها و عناصر فرادادهبا موشکافی موجودیت

منظور از دانش همان  درواقعمنبع دانش در سامانۀ مدیریت دانش مطرح است، اسناد هستند.  عنوانبه

بر روی مدیریت  نیزها جدا از شکل و گونۀ آن است و تمرکز این سامانه منتشرشدهدانش موجود در منابع 

سامانۀ مدیریت شود این است که برداشت می پیشینهاز مطالعۀ  آنچهدیگر،  سخنمنابع هست. به  گونهاین

آن همین منابع اطالعاتی هستند. تحلیل  تیموجود ترینمهمهست و  منتشرشدهمنابع  دربردارندۀدانش 

های مدیریت دانش در سامانه 4«بافت»دهد که توجه به مسئله نشان می هپیشیندر  شدهارائههای فراداده

 انتشار و نگهداری(، روش انجام )ِو ...(، مکان  اصالحایجاد، )ِای تاریخ ارائۀ عناصر فراداده دارد. باالییاهمیت 

دهند، هایی که ارتباط بین مجموعۀ منابع اطالعاتی موجود در سامانه را نشان میو ...؛ و نیز فراداده پژوهش

 دارد. منتشرشدهنشان از توجه به بافت منابع 

های نفعان، منابع انسانی، زیرساختذیمعتقدند روابط  )2004( 5«اسکیوما»و « کارلوچی»از سوی دیگر، 

های دانشی دارایی ءهای روزمره، حقوق معنوی( جز، فعالیتسازمانیفرهنگ) 6و زیرساخت مجازی فیزیکی

های شود باید موجودیتهای گوناگون دانشی به کار گرفته میای که برای مدیریت این داراییهستند. سامانه

های مدیریت دانش سامانه ساخت، در روازاین. در برگیرد منتشرشدهعاتی گوناگونی را افزون بر منابع اطال

                                                      
1 Instantiation 

2 Relevancy ratings 

3 User annotation 
4 Context 

5 Carlucci and Schiuma 

6 Virtual infrastructure 
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که افزون بر پوشش  هستتوسط ماشین  فهمقابلای ای یا فرادادههای دادهنیاز به توجه به مدل

پذیر باشد که بتواند کارکردهای مورد انعطاف ایگونهبههای دانشی سازمان، های مرتبط با داراییموجودیت

ظار را از یک سامانۀ مدیریت دانش برای مدیریت دانش نهان و جمعی افراد سازمان برآورده سازد که این انت

 است. قرارگرفته موردتوجهها های پیشنهادی در نوشتهموضوع کمتر در مدل

 روش پژوهش
 سهیو مقا فیاست که در آن چند مورد توص 1یجمع یمورد ۀو مطالع یفیپژوهش، ک یو راهبرد اصل کردیرو

 نی. در ا(Creswell, 2012) دیآ به دستحل موضوع و چالش پژوهش  یبرا یکاف نشیتا ب شوندیم

 ۀشبکدانش مرسوم،  تیریمد یهاشواهد قرار گرفتند: سامانه یگردآور یاصل یهاانیپژوهش، سه مورد بن

اطالعات و دانش کاربران  تیریمد ییسامانه با توانا کی عنوانبه «تیگسرچیر» یتخصص-یاحرفه یاجتماع

. در مورد نخست، یاطالعات پژوهش تیریمد یبرا «فیسر» استاندارد یاو مدل داده یو دانشگاه یعلم

 یهاسامانه یافراداده اصرو عن هاتیموجود افتنی یمرتبط برا یهانوشته یبررس ای یاروش کتابخانه

 یهاوجو در سامانهها، جستنوشته نیا ییشناسا یرفت. برا به کار نهیشیدر پ یشنهادیدانش پ تیریمد

 یهاگاهیاز مجموعه پا 4«ستایل» یاطالعات گاهی، پا3«گوگل اسکالر»، 2«گوگل»گوناگون مانند  یاطالعات

انجام شد.  7«نورمگز» و 6«رانیمگ ا»مانند  یفارس یاتاطالع یهاگاهیپا زیو ن 5«ابسکوهاست» یاطالعات

 هاتیگونه که موجود نیرفت. بد به کار، روش مشاهده («تیگسرچیر)»مورد دوم  یداده برا یگردآور یبرا

مستند، اطالعات  لیبا روش تحل ان،یوبگاه آن استخراج شدند. در پا ۀشبکه با مشاهد نیا یاو عناصر فراداده

 «فیسر»و  «تیگسرچیر»انتخاب  لیاست دل یشدند. گفتن یو بررس ییشناسا «فیسر» یاهمدل داد

مشابه  یهانسبت به نمونه یپژوهش و فناور ۀدر حوز کاربرد دیاز د هاآن یمطالعه، برتر یموردها عنوانبه

 بود.

، (Creswell, 2014) رفت به کارداده  یدر منبع گردآور یبندپژوهش روش مثلث ییروا شیافزا یبرا

 «فیسر»و سپس با  یبررس «تیگسرچیر»از  شدهیگردآور یهاهمراه با داده نهیشیپ یهاکه داده گونه نیبد

 یو صرف زمان طوالن وهشدر پژ شدهانیب یهادر موضوع سندگانینو ۀو تجرب ییداده شدند. آشنا قیتطب

 شیافزا گریاز موارد د یکی نیز ـ «فیسر»و  یاجتماع یهامقاله ـ شبکه نیا یهاپژوهش در بافت یبرا

در پژوهش با در نظر  شدهانجام یهامرور نوشته نیهمچن است.« ولزکر»به باور  یفیپژوهش ک ییروا

                                                      
1 Collective case studies 

2 Google 

3 Google scholar 

4 LISTA (library and information science and technology abstracts) 

5 Ebscohost 

6 Magiran 

7 Noormags 
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تمام  ۀنسخ کهازآنجاصورت گرفته و  1یاکتابخانه یهاپژوهش ییروا ۀنیعوامل مطرح در زم یگرفتن همگ

 یبرا. شودیم نیتضم زیآن ن ییایپا یاتااندازه لهیوس نیموجود است به ا یموردبررس یهانوشته یتمام متن

و عناصر  هاتیموجود تیبا چارچوب روشن و بر محور لیوتحلهیتجزشد تا طرح  دهیکوش زین ییایپا شیافزا

 ریپذامکان یاو عناصر فراداده هاتیموجود انیم یقیتطب یاز موردها انجام شود تا بررس هرکدام یافراداده

 باشد.

 «گیتریسرچ»اجتماعی شبکۀ ای ها و عناصر فرادادهموجودیت

ها ین دگرگونیآورده است. ا پدیدای را در مدیریت دانش های تازههای اجتماعی دگرگونیپیدایش شبکه

مدیریت دانش و  گذاری مشارکتی دانشاشتراک ،ساختای برای های تازهدن فرصتبیشتر ناشی از فراهم ش

مجموعۀ خود  وش جمعیار دانش و هد تا به مهنکنها و نهادها کمک میبه سازمان کهشخصی افراد است 

 ,Razmerita, Kirchner and Sudzina, 2009; Becerra-Fernandez and Sabherwal) بپردازند

2010; Sultan, 2013). و دانش تر شوند، افرادتر و تخصصیایها حرفهدر این میان هر چه این شبکه 

توانند را می شایانیهای کمکو از این راه،  کنندبه خود جذب می علمی و دانشگاهیهای بیشتری را در حوزه

های اجتماعی شبکه .در پی داشته باشندمدیریت دانش در حوزۀ پژوهش و فناوری های سامانهبرای 

)شبکۀ اجتماعی  اضرحپژوهش  موردمطالعۀ. دهندپوشش می ی راگوناگونای و عناصر فراداده هاموجودیت

برای پوشش  را گوناگونیای فراداده عناصرها و نبوده و موجودیت جدا موضوعنیز از این  «(گیتریسرچ»

ای رادادهها و عناصر فموجودیت ،2. در جدول گیردبرمیای کاربر و محتوای علمی در ارتباط و تعامل حرفه

 .است شدهارائه« گیتریسرچ»اجتماعی  ها در شبکۀوابستۀ هر یک از آن
 

 «تیگسرچیر» یاجتماع ۀشبک رپوششیز یاعناصر فراداده و هاتیموجود. 2 جدول

 یافراداده عناصر تیموجود نام

 نام پژوهشگر

 یخانوادگ نام

 مدرک

 عکس

 یشغل تیموقع

 مؤسسه

 دانشکده

 یپژوهش یهاتجربه

 سیتدر یهاتجربه

 یلیتحص ۀسابق

 ر،یتأث ازیامت استنادات، تعداد ،شدهخوانده تعداد انتشارات، تعداد ،2«.یج. آر» ازیامت) یآمار تیوضع

 («اچ» شاخص و انتشارات نیبرتر ل،یپروفا از دکنندگانیبازد تعداد کامل، متن تعداد

 هامهارت

                                                      
1 National institute of health, 2014 
2 RG Score 
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 یافراداده عناصر تیموجود نام

 (پژوهشگر ۀدربار) خود از کوتاه فیتوص

 انجام حال در یکارها و انتشارات

 هاپاسخ و هاپرسش

 موردعالقه یهاموضوع

 افراد از هیدییتأ

 اعتبار مرجع ،1یگذارهیسرما سازمان مقدار، ان،یپا خیتار شروع، خیتار عنوان، گونه،) دستاوردها و زیجوا

 (دوم یهامؤسسه و همکاران ،یپژوهش ۀمؤسس ،3ارشد پژوهش مأمور ،2یپژوهش

 همکار سندگانینو

 4روهادنباله و کنندگان دنبال

 (گذشته و یجار) مشاوران

 رشته

 5شده دنبال انتشارات

 یفور رسانامیپ ،«پیاسکا» ،«ترییتو» فاکس، همراه، تلفن تلفن، وبگاه، محل، آدرس) تماس اطالعات

 (تولد خیتار و

 (6«دیارک» و هایمندعالقه گرید ،یداور یهاهینشر ،یعلم مجامع زبان،) اطالعات ریسا

 (هادرخواست و هاامیپ ،هایروزرسانبه) 7هایسازآگاه

 نام مؤسسه

 انتشارات عدادت انتشارات، تعداد اعضا، تعداد کل، ریتأث ازیامت کل،« .یج. آر» ازیامت) یآمار تیوضع

 (اعضا نیبرتر و انتشارات نیبرتر ،شدهخوانده

 (اعضا تعداد و کل ریتأث ازیامت نام،) هادانشکده

 اعضا

 انتشارات

 8همکار یهامؤسسه نیبرتر

 «.یج. آر» ازیامت عیتوز

 (تلفن و وبگاه مؤسسه، سیرئ آدرس،) اطالعات

                                                      
1 Funding agency 
2 Grant reference 
3 Principal investigator 
4 Following and followers 

5 Followed publications 
6 ORCID 
7 Notification 
8 top collaborating institutions 
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 یافراداده عناصر تیموجود نام

 پروژه عنوان یپژوهش طرح

 مؤسسه

 فیتوص

 پروژه همکاران

 پروژه منابع

 (کیال و کامنت ل،یافزودن فا ف،یتوص خ،ی)تار یرسان بروز

 (دنبال کنندگانو تعداد  شدهخوانده)تعداد  یآمار تیوضع

 یکارها و انتشارات

 انجام حال در

 روش، ش،یآزما یهاافتهی داده، مجموعه جلد، ۀصفح ،یکنفرانس ۀمقال کد، فصل، کتاب،)مقاله،  گونه

 در یکارها ،رساله ،یفن گزارش پژوهش، یۀشنهادیپ خام، ۀداد ارائه، پوستر، اختراع، حق ،یمنف جینتا

 (دیجد قالب و انجام حال

 عنوان

 سندگانینو

 ارائه ای چاپ محل

 شماره /دوره

 انتشار خیتار

 1«یآ. اُ. ید»

 دهیچک

 مورد پوشش یهاموضوع

 (شکل تعداد و شدهخوانده)تعداد استنادات، تعداد  یآمار تیوضع

 هاشکل

 استنادات

 منابع

 هاکامنت

 بازخوردها

 یهالیفا ،یلیتکم یهاشکل ،منتشرنشدهبخش  ،یمنف جیخام، نتا ۀ)مجموعه داده، داد یلیتکم منابع

 (یارسانه

 افزودن خیتار

 عنوان 2پاسخ و پرسش

 سندهینو

 فیتوص

 پوشش مورد یهاموضوع

 افزودن خیتار

 (پاسخ خیتار و یگذارپرچم از،یشرح پاسخ، امت سنده،ی)نو پاسخ

 دنبال کنندگان

 (هاپاسخ تعداد و کنندگان دنبال تعداد دکنندگان،یبازد)تعداد  یآمار تیوضع

                                                      
1 DOI 
2 Q&A 
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 یافراداده عناصر تیموجود نام

 عنوان 1یشغل خدمات

 افزودن خیتار

 مؤسسه

 شهر /کشور

 فیتوص

 رشته

 شغل یگذاراشتراک

پژوهشی،  ؤسسۀشخص، مشامل  را ، شش موجودیتموردمطالعهاجتماعی  دهد که شبکۀنشان می 2جدول 

برای هر یک از این  .ردیگیدر برمو خدمات شغلی  پروژه، انتشارات و کارهای در حال انجام، پرسش و پاسخ

توان در راستای کارکردهای گوناگونی مانند است که می شدهفیتعرای گوناگونی ها، عناصر فرادادهموجودیت

های اجتماعی دارایی این شبکۀ ،طورکلیبهها بهره برد. ها از آنو جایابی موجودیت شناسایی، سنجش کیفیت

 و ویر کشیدهدر قالب این شش موجودیت به تصالمللی در سطح بین را اجتماعی پژوهشگران ـ دانشی

در کنار دانش  ،معرف رتباط با پروفایلاو برقراری  های مناسب مانند بازخوردادادهاز راه فراست کوشیده 

 .سازدفراهم گر و ارتباط افراد با یکدیپژوهشگران  نهاندانش برای آشکارسازی  را زیرساختی (انعیآشکار )

 و بحث هاتحلیل داده
 موجود در زمینۀ علمی و منابع اطالعاتی هانوشتهنشان داد که در حاضر در پژوهش  شدهانجام هایبررسی

منابع اطالعاتی  درواقع انتشارات یا بودهنویسندگان  ۀموردتوجبیشتر  آنچهنش، های مدیریت داسامانه

های مدیریت سامانهموجودیت انتشارات در کانون تمرکز  درواقعنویسندگان و پژوهشگران است.  ۀمنتشرشد

پژوهش  ۀهای اجتماعی در حوزنمونه از شبکه کیآننتایج بخش دوم پژوهش که در د. قرار دار مرسوم دانش

های د که سرمایهبود نشان دا قرارگرفته موردبررسی، «گیتریسرچ»و فناوری یعنی شبکۀ اجتماعی علمی 

، های پژوهشی، مؤسسههاآنپژوهش و فناوری فراتر از انتشارات بوده و افراد و ارتباط  ۀدانشی در حوز

 .ردیگیدر برمو نیز خدمات شغلی را نیز  ها، پرسش و پاسخها، کارهای پژوهشی در دست انجامپروژه

مدیریت اطالعات پژوهشی به کار گرفته  تر در زمینۀای که پیشهای دادهمرور مدلها، افزون بر این

 باریت اطالعات پژوهشی ای استاندارد برای مدی، یک مدل دادهگذشتههای شوند نشان داد که در سالمی

های برای سامانه است کهای استاندارد مدل داده، «سریف»ای مدل دادهاست.  شنهادشدهیپ 2«سریف»عنوان 

تهیه و  3«یوروکریس»کار گروهی در توسط ای این مدل داده .است شنهادشدهیپ پژوهشیاطالعاتی 

 از های گوناگونینگارشتاکنون  .(Research information systems, 2009) شودروزرسانی میبه

 نگارش. ارائه شد 2013ال است که در س 1.6 «سریف»آن  نگارشاست که آخرین  شدهارائه «سریف»

های پژوهشی را در کانون تمرکز قرار داده بود ولی در تنها طرح «91سریف »یعنی  «سریف» نخستین

                                                      
1 Jobs 
2 Common European research information format (CERIF) 

3 Euro CRIS 
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و پژوهشگران  پژوهش مانند ۀهای دیگر حوزموجودیت های پژوهشی،بر طرح افزونبعدی  هاینگارش

 .(Dvorak, 2013) های پژوهشی در کانون تمرکز قرار گرفتندسازمان

امر مدیریت پژوهش از  در مرتبط های پژوهشیداراییکند که تمامی بستری را فراهم می ایاین مدل داده

باشد. این  یریگیپقابلسطح سازمان و یا کشور  زیرساخت پژوهش درطرح پژوهشی گرفته تا  یۀپیشنهاد

 :(Joerg, 2010) اندشدهلیتشکموجودیت  گونه ای از چهارمدل داده

 های پژوهش هستند. در های اصلی یا سرچشمهها هستهاین موجودیت .های هستهموجودیت

 هستند؛ واحد سازمانی و طرح پژوهشی های شخصهای پژوهش موجودیت، سرچشمه«سریف»

 ریفس» این نتایج درپژوهش هستند که  جۀنتی ۀها بازنماینداین موجودیت .های نتیجهموجودیت» 

ل و ، محصومنتشرشدهند از: مواد ااست که عبارت شدهیبنددستهموجودیت  گونهقالب سه  در

 ؛های ثبت اختراعپروانه

 برای پژوهش هستند و های الزم زیرساخت ۀها بازنماینداین موجودیت .دومدستهای موجودیت

مانند تسهیالت ) ،3هاسنجه ها،، شاخص2سرمایه ،1رویدادها شامل گوناگونی راهای موجودیت

 4، کارنامک علمی، خدمات، آدرس، کشور(، امکانات پژوهشی، جوایز و هدایا...و  هاکتابخانه ها،آزمایشگاه

 د؛نگیرمیدربر 5شایستگیو 

 را با یکدیگر برقرار  گفتهشیپهای ها ارتباط بین موجودیتموجودیت. این 6های پیوندیموجودیت

توانند با خود یا ها میموجودیتاین خود را دارند. هر یک از  ویژۀای و عناصر فراداده سازندمی

اند استاد تومی شخص . برای نمونه یکبرقرار کنندارتباط  بافت پژوهشهای دیگر در موجودیت

یک دانشگاه  یعلمئتیهراهنمای شخص دیگر باشد )ارتباط موجودیت شخص با خود( و نیز عضوی از 

 )ارتباط موجودیت شخص با سازمان( باشد.

با  ایمدل داده دریافت که این یروشنبهتوان می «سریف» استاندارد ایبا دقت در ساختار مدل داده

 در شدهرهیذخ)که همان دانش  را آشکاردانش  پژوهش دارد، حوزۀهای پوشش جامعی که از موجودیت

ها موجودیت گوناگونیدهد. از سوی دیگر، زیادی پوشش می اندازۀتا  اسناد و مدارک است( مختلف هایگونه

 پژوهشگرانی تبدیل کردن دانش نهان برا را زیرساخت الزمتواند میاست که  ایگونهبهای در این مدل داده

ها، عالیق، توانمندی سازیروشندیگر با  سخنبه  .سازدفراهم  آشکارهای پژوهشی به دانش ز سازمانو نی

دانش میان  ارتباط و اشتراک یشرایط الزم برای برقرار ،و همچنین اطالعات تماس هاتجارب، وابستگی

 شود.می آسانعامالن پژوهش 

                                                      
1 Events 

2 Fund 

3 Measure 

4 CV 

5 Qualification 

6 Link entitles 
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 یاوع عنصر فرادادهسه ن تیهر موجود که هستند یاگونهبه «فیسر» یاداده مدل در یافراداده عناصر

ان نش 3 شماره جدول در یافراداده عناصر نیا که دندهیم پوشش را یوندیپ و چندزبانه مشترک،

 «فیسر»بر  یمبتن یهاکه سامانه کندیامکان را فراهم م نیا «فیسر» یامدل داده ییمعنا ۀیال. اندشدهداده

 اتیجزئ یامدل داده نیباشند. ا ریپذتعامل یپژوهش و فناور ۀمشابه در عرص یاطالعات یهابتوانند با سامانه

 .ستین حاضر مقاله ییمحتوا دامنه در آن یهاجنبه یتمامبهدارد که پرداختن  ییهایدگیچیپ و
 

 فیسر یاداده مدل یافراداده عناصر: 3 جدول

 حیتوض نمونه یافراداده عنصر نوع

 مشترک

 شناساگر شماره

 یوآرآی

 شروع خیتار

 انیپا خیتار

 یهاتیموجود یهمگ انیهستند که در م یعناصر

 هاآن از هاتیموجود ییشناسا یو برا هستند همنوع

 .شودیم استفاده

 چندزبانه

 عنوان

 دهیچک

 هادواژهیکل

 را هازبان گریدترجمه به  تیقابل یافراداده عناصر نیا

 ژهدوایکل عنوان، عناصر ف،یسر یاداده مدل در که دارند

 نیا .ندیآیم شماربه  یزبان یاابر دادهعناصر  دهیچک و

چندزبانه را  یجووجست تیقابل یافراداده عناصر

 .سازندیم ممکن

 یوندیپ

 شخصـ  شخص

 سازمان ـ شخص

 یطرح پژوهش ـ شخص

... 

 و جداول به توجه با یوندیپ یافراداده عناصر ریمقاد

 عناصر نیا. شوندیم نییتع گرید 1یبندرده یهاطرح

 یهاتیموجود نیارتباط ب کهییازآنجا یافراداده

 یرا برا نهیزم رونیازا دهندیم نشان را یپژوهش

 .کندیفراهم م یبافت اطالعات پژوهش ییشناسا

در ساختار  کاررفتهبهو نیز پژوهش  در پیشینۀ شدهارائهای ر فرادادهها و عناصبررسی تطبیقی میان موجودیت

دهد نشان می «سریف»ای ای مدل دادهفراداده عناصرها و نیز با موجودیت« گیتریسرچ»اجتماعی  شبکۀ

که  دیدو از این  و جامعیت بیشتری دارد دهدهای بیشتری را پوشش میموجودیتای مدل دادهاین که 

 یخوببههستند، بافت پژوهش را  ارائهقابلهای پیوندی ای در آن در قالب موجودیتبیشتر عناصر فراداده

 عنوانبهکه سازمان متبوع پژوهشگر این یجابه «سریف»ای دیگر در مدل داده سخنکند. به بازنمایی می

است که  شدهارائهودیت پیوندی موجودیت پژوهشگر باشد در قالب یک موج زیرای در یک عنصر فراداده

 گسستنو در صورت « سازمان»و « شخص»های رابطه بین موجودیت آغاززمان  نوع رابطه، دربردارندۀ

ای بسیار گسترده است این مدل داده ،شد بیانتر گونه که پیشهمان ،هرچند رابطه، زمان پایان رابطه است.

ها را متناسب با هایی را از آن حذف و برخی از موجودیتتوان موجودیتو با توجه به نیاز کاربران می

شبکۀ اجتماعی مانند  هایموجودیت برخی از مدیریت دانش به آن افزود. برای نمونه های سامانۀویژگی

                                                      
1 Classification 
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د نوجود ندار «سریف»ای در مدل داده هاآنهای و فراداده «دست انجامکارهای در »و « پرسش و پاسخ»

 نماید. آساناشتراک دانش میان افراد را افزود تا ای را به این مدل داده هاآنتوان که می

 گیرینتیجه
ها هستند. مرور منابع در پژوهش حاضر ابزاری برای مدیریت دانش در سازمان های مدیریت دانشسامانه

آشکار در قالب اسناد و  بادانش ینوعبهدهند که هایی را پوشش میکه این ابزارها تنها موجودیت دادنشان 

های سامانه ۀتوسع ۀدر زمین گذشتههای در سال شنهادشدهیپسروکار دارند. رویکردهای  منتشرشدهمدارک 

الزم را در فرایند  کارایی مرسومهای مدیریت دانش د که تنها استفاده از سامانهندهمدیریت دانش نشان می

ها، برخی از پژوهشگران بر روی ترکیب این این سامانه مدی، برای بهبود کارآروازایند. نمدیریت دانش ندار

ای سامانه در حوزۀ پژوهش و فناوریکارآمد  ۀبنابراین سامان؛ ددارندیتأکهای اجتماعی ها با شبکهسامانه

 تخصصی-ایحرفه های اجتماعیهای مدیریت دانش و شبکهای سامانهها و عناصر فرادادهاست که موجودیت

  .ردیبرگدر  را

 موردبررسیپژوهش و فناوری  ۀرا در حوزکارآمد مدیریت دانش  ۀای سامانپژوهش حاضر ساختار فراداده

دانش آشکار  دربرگیرندۀهای بر موجودیت افزونکارآمد  ۀکه سامان دادندهای پژوهش نشان یافتهقرار داد. 

و به این وسیله  در برگیردها( را نیز شخاص و سازمانضمنی )مانند انهان یا های حامل دانش باید موجودیت

 عنوانبه «سریف»ای مدل دادههمچنین . سازدفراهم  تازهدانش  پدیدآوریبرای اشتراک و  را زیرساختی

جامعی که در  عناصر و هاتیموجود با توجه بهیریت اطالعات پژوهشی، مد ۀای استاندارد در زمینمدل داده

مدیریت  ۀبرای سامانای مناسب در طراحی مدل داده زیادی اندازۀتا  تواندپژوهش و فناوری دارد می ۀحوز

 باشد. راهگشا کارآمد در حوزۀ پژوهش و فناوری دانش
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Introducing appropriate entities and metadata elements 

for knowledge management systems in the research and 

technology area 
 

Abstract 

A main requirement for an effective knowledge management is the coverage of 

appropriate information and knowledge in those systems designed for 

knowledge management. This can be performed through defining appropriate 

entities and metadata elements. Therefore, the purpose of this research is to 

introduce appropriate entities and metadata elements for designing knowledge 

management systems. In this regard, entities and metadata elements proposed 

in knowledge management systems (in related body of literature), a 

professional-specialized social network site (ResearchGate), and also a data 

model in the research area (CERIF) were extracted, investigated, and then 

compared by a qualitative approach with collective case studies to derive 

appropriate entities and metadata elements for an effective knowledge 

management system. Findings suggest that an effective knowledge management 

system in the research and technology area is a combination of traditional 

knowledge management systems and professional-specialized social network 

sites to cover tacit and explicit knowledge and also the communications of 

researchers and technologists. This system should include knowledge assets in 

the forms of persons (researchers and managers), publications (published or in 

progress), research projects, organization units, and services such as questions 

and answers, and job announcements along with appropriate metadata 

elements for every entity. 

 

Keywords: knowledge management system, metadata elements, CERIF data 

model, professional-specialized social network site 
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